


pi 

p~ en vecka C. 


Rapporter ha anlänt fr§n ~VX, ~~~ 
tks OM's. 

med dx, den 'andra fy'st; 
kvart. M5hpar h~jlits hos 

n'ya sändare. 

:"UA' ,är a II t som oftast 1 luften. Han 

aH bygga n~got jättefint I portabeivKg, 

f Sr vlti J Ifäiie att komma tl I J tals m'-ld 
• ' 

hå I Jer nu 'på 
och tll I phk 

h~no'mmed d~noac' 
" ;. < ',,, ",: 

-~x har pi 2~ ~. haft QSO,med -VK, ~VU c~~ -Zl och 
har nu .'I'lt kJarl för W,A.C'. - ~m n~ QSL-k~rten bmmer 

h,ln aj la. P3, 80 :n:. g&r den nya kär~an fb. ~arfö:r~ökt 
sigpUltet telefo'li~ändnin9,' som gått fl> !d~t ~r b~ra 
'r Meta I., som hans lingo Inte vill höras, hl);l\nnars 

är det nä~t.n d~gl19a QS(; med ~,XG, LA4R';'ch PA. Had .. enfr,SM's', 
eftermiddag' foneqso me'd 'de~ finsKe å~9ar;~ ArinebHg, somäven av 
befa'no S\9 I Nordsjö~. QRK 9 på båda hlll • 

•~y~ .r nu s~artklar sI fort hin fS~t '~~p anten~ • 
• YlR sänder nu m'ed G,22 waH, men kä~ra~':bltr snart 

:t~nker s~affa .19 ett',RK20. 

~est Igåri'som sönd~9~r,!a:, 73 ' , 
, \< ',' ,". ' , VX 



en's ta flonsbesk ri vn ing~1 

••........ !lqm.,k~r~~.när CC, 3551.KC, med .,47'a som osc! 11\t~1 
","-, ,<"",'\',"''''~'c,:~,' ',':" ,.;.'y,\ '-"',,-,', ',',,'" --":; ,<', ,'o ,' .. ': ',; '

t~~,.j~;~ett 2 I~.,rör ~Rm ,Ph M.~d300vol t .pa p la t,ta~ er~ 
h.~ fies;enl.nPlJtaY8.watt~F~.r d~~bruk anyindes en Hart~ 
l!y,.1I1~12'~Y47r?~,i np~ttenvari erar' me 1.1'.11 15 o\;h 30 
wa tt~ '. 

,-,(c",- ., 

·<~.XV.hår haft .QSO med. 4. contlnenter, ni, 'Ii, pr.ch 

·Eur~p~;. ..•...... 
. ··An{enn'enärin.van II g 40 meters Herh. 


/~o~t~gä~~,n.ären Q"'V-I, Am somdehktor och 8443 

S~~iS 'i~tfö,r'. ' .' •..' 


.rrl!v!renf1yttar xv ii II Ae, och då blir del QRO 
mi~;(5ö~~H. 73 
-'/.)',"'/ :', , .'," \ 

DL? 

FSA .ha vi fått mettaga följande rapport 

av sekreterare i Föreningen Falkenbergs 
läml'lar jag härmed styrelslIns för~ 

fö~ det g&ngna året,jlimh en del upp
&rsmöte, styrelseval o. dyl. . 

r,äH den .18 okhbe r J 333 
sig förmedlemskaplen 

d.en '23 november 1933, var
och uppdrogs Hett .rbets~ 

is~i'f1g i sii~dhe~~ 
re~~Hat av d~~~~öv,. 
godkända te le~ra fe:': 

n1imligen k~mrer N.E. 'Ag
Thore Sanden och QIle A~de rsson. 

Isen uppgjort tör.s lag tlll.QSL~kort .har 
~n "u'ppJa'g'~:"a~\ :Sp,O e,x. _alt anv~'~dii~ D:'l 'd~, si'nd

;.nlngsberäHlgadeinedl~mmal'ria .vid korrespondens med andra 

amatör~r.'Medl~msanhieihar under Kret varit 12 st~.· 
Falkenbe rg den 31 december 1934. 


Eric '~. Svensson, SM002;ErnsLPersson; 8,1.1034, Viktor 

Ca Jfel)be~9rsiqXK. . 


'. Ars.möte avhölls med föreningen den 30 janl;l~rl 1935. 
va rvlds ty~els,en b~y Iljades ~nsv.ars fr i het. S',mt I i gl med

I~mmar a'{.'~tyrel~e~<:lI!val des i 

73 
Ernst Persson. 

~~ - O - - . 

Mina ·.radioexp~~fment. 

Lifest6rY·.• från;.SM5WZ. 


:'peB;~~~:F~ciiofh<gari smittad~ under~ 
tec'knaq,i:y,g."p~rs ålder, ochså.b'Iev följ 
den hädiv,ett kortvågsintresse, som fo:r;t

·~l3.raIldeh~ngeI" i med oför!pinskadstyrka. 
~r;1'dsmi~~~~pgeI1 intri!-fJadE?iminvärderade 

'~,' ,~,- .:, 

källar'e, '. därhan'h~de ett'litet 
"radiolaboratori~lt: . som j ag i.·. min..faders . 
och!~mäst~es sällskap hadefBrmånenatf 
få···is:iiVa'Tni'•.. D~·t·ta.vaxl.rad.ions \b~rnci~rn~ 
Det vår, med obeskrivligt.~intress~· j agå'såg~f 
mina båda: f örsta Illäromästar~sU<radi~bYgg~.· 
Det.låg nästan tyckte j ag mystiköveI:d~t" 
hela. Så fick jag så' småningomti11tr~de\' 
till min. fars radiolåda,somp:oykörd.es.;::.: 
och de'många rattarna och spo~arnaoChal~t.: 
detta märkvärdiga tilltalade'oc'kSå ~trett:~rt::: 
.2 __ • . t,., 'i>;;,':',' .. 0.:

är1ngen. . ..•.•......... 

Efter plugg och .experil!lent· :fd~t')oärid~' 

liga byggde jag så min först8:rx~vai"p~<f. 
följde ett par års nattvak.Efter·,:,y·e'xp·e~~) 
:dmenterande fick jag denänt1igen,()k~'Men 
dessbättre blev jag intenÖjdm~d'lIliri.ri:lC;.:':; 
Den z-evsisäz- oChllopsattespånytt .efter..:·:, 
en annan kopplingsprincip. Samma's.akt.llPP~:; 

. r,~2ades. i många år och trolig,en)k()ifori,erd!3?\': 
väl att fortsätta, såvitt al1t·går,'Jramåt·.~i:~ 
Det där känne r .. f ör..övI"i gt .• varje; h.~'·~~lir·· ..... 

Bfterrriånga .... sönderbrändadilkai;,:.:jag.,,·.·.· 
experimenteraneinte 'i källaren;ui~hisi1l5g: 
mig till de dukklädda borde~''-åkte:,j~g:ilt::', 
i-köket. Hi! .så var detatt.sHta;i~~inåt?~'~t' 
med mina expe'riment .TnlsJ.tlt·fic~-\ja·g:~\/, 
även. ihop.till en.telegrafnyc ket/'inedva~s"~ 
hjälp tränipgeI!. i. n;t~r~e •... börjl3:~~s·.<;)ff~e~§en',1 
pås1:;ötning från YUs'att"fåg'\;id; '.'uAi s';~::, ?;.~ 

.' kloClCa~n .. Så..'.Järdet ....·Har,t.för;ll;c.. ·:';ag~f:d'iiit
s'å'lähge'trähgtåt'e'ite":t:"Ftl"r's rtår~:~7-:.: 

' r a'·llt·,· 'Q'k' '.'\". ',"'.',""" "·f.·.: "(,;'.';. >, .",. ..f,'va ,," O\'i< ,', :t,;~;.c ••' ~>' ' .. ", ,,' ~. -;:,~~;;>::;"~-::,,q';'--,• 
,-' - ',i,.' __-~.:" '-''' ' "I _ -',< ~,~ '4 

Startade med en HARTLEY, 20 - 25'.w och",': 
'-' - - ' - ": ) \) 

en D4 nappade IJådetförs~aGQ::t~',{ag)h?n:\. 
på att fål'dåndi~pen!I.'Eftel';ez;klunkvat~·, 
ten' blev jagk~ar igen. (K~nske"i~tJe~{ ,:Öv-er:::; 
ddvet,·. men nästan'sant •••• Hj:.).Ått!~li.;\:€:, .. 
rad lostationi. ettkök:vill:j ag\emellertid': 
inte rekommendera, . o'cht~U slut togf,M~"< 
pinan slut, i och medatt j ag ficf.ettrJci.' 
för uiinstn. Efter innyttningenbyggde~'hi.g'\ 
om min gamla HARTLEY till en PP.TPTG ,3Q\Y~I,' 
med antenn! ilter alaQST• ApterinenäJ:'.'nu·, 
en Zepp. 40 m.,' frittupphängd;~KÖr und~~ '.'0 

bcpå .. 7mc. Men långt. ti1l,närmastebc,,: <:,;, 
lyssnare.Segan den l>oktooer i:år,h~,I7jåg 
worked Afrika,' Asi~ri, NyaZeeland, så"uiitt 
QRP. är' vy fb. Alddg besväras jag ayenen~ 
da störning. Har· nu trirrmat .upp kärra:rrpå.'· 

\80 m. och testar där :varj e sÖndag. Mina'QSO 
på detta band äro doclCräkn~de.40ni.ty,c.:;..' 
ker jag är vyfb där jag 'sil gott somvaide. 
kväll workar EAj FMB I FM4, eN8: SU. . . 

SM5WZ 

- - -o 
SM6SS 

En livskrafti~ statici~ med anor från 1925. 
- -' ~ - ~_. - ~"-'-~--':_~,'~,-:~-:;'-~:';,7 - '- - - '-: '-, '7:,':'":"':' 

Inom ko;t~kan '~SS'fiI"asitt tioåi'sj~~ 
bileumsom~·i~fpiratoch;i-iddar.e av:. fria . 

I O"~, ,I' ':'"" 4' ' ,.,'," ' 

http:radiol�da,somp:oyk�rd.es


licens voro'lika med 
. i telegrafering 

licensen i sin äg'o 
prov,men denna gäng 

50 meter. Det gick 
kärra som fannslyc

bra. Ibörj an när 
. ins k:ränkt 

dc 
färdig 

ser ut att gå fi 
pörjat ,ramla in och' 
med'rapport om 'R6 

:V'lACej ,skall 'behöva 
länge. RX är en hem-
lågfr.·'med ·band-" 

som plockar in bra med .stns" 
med.' highpbwer TXoch upp

såndaren ger en förnimmelse 
ochförstklassigtoqh smakfullt 

som få' kunna. öv~rträf:fa. 

-UJ 

'.\ ,.InIl~llcEC,:-rxe)nkO'rn'.~ill,iprov~(ies;;~ri.'i •.... 
•·n;äpgd'plilcakOp~li'ngå~.·',f\Y.ställld,:abod"gä~'< .... 
a,bso~uli;·'a~t •• ~raftiiaste'ljuCIe:t.':·me4'avstäin;
ni ~gen'.vår' besv)är:C~g ,<()Ch.e~'·b,ef intlig~'~t'n •• 

"f örsvann, ,då spänlling4näiidra~es; några;volt " 
påhätet. Såkoin jai 'at~,täiI~apå'6wri'e';'::~:-< 
cept på e~ stabil nät~rx, den s.k.,electt~n-:' 
kopplade. 'Kopp1. pr'ovades' och~{ter'thkt,;oin .• '~ 
och men, 'fick jag iden att gä ordentii'ii;;).1ed 
tvåst. E446som hf. och detektoroc~.e,tt '. , 
steg lf .:-förstärkn. tar dS Il in allt, sorn' 
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m. o • • ',o 

~y~s~a!;r~pp'o::t ~d~n_lo/!.~~5~,. 
Nedanstående fonistns hava. 

vy akti"':a: .. .' '" '...: ." ••• 
0WZ i Örebr9~ QR.+.< R 8 med tb modurat~p~ 
~VH Borgholm •.. QE\K:R' 7 . " ... " ". ·.· •. '(.::':iC,l 
~VXär. ~n nyfoil},i1?s'\;,sOIn kommit ~'gl\I<::

R8/9: s an~,er:e~ d~~'.~q.a,g8f.. k~ •.• lO~09:1.:l}~Ot '> 
.'.XG har stigit 1;inuvralstark~~~. d'.,,;, 

Minst Rl's.i ,.".' .... " ';,.,,\;~" 

'. ~159undrarom inte .en. 
nipgkundeianor.d.nas ,;;ilke~nog 
... för,,';mång;a:1id~aspil;:~nte~i 




